
اا. .يقول الله تبارك وتعالى: ((  دداح قققق تت.  قي تر ممرو قفققال اا. ..  دباح قضقق تت.  قي تد قع دل قولا
اا. ... دمعقق قج ته.  تبقق قن.  دط قسقق قرو قف اا. ..  دقع قن ته.  تب قن.  در قث أ

ق قف اا. ..  دباح مص تت.  قر تغري مم دل  ))قفا
ول يخفصصى علصصى الجميصصع أن هصصذا قسصصم، والعاديصصات صصصفة. الخ السورة.

وف؟ هصل المصراد الخيصل يعنصي لموصوف محذوف فما هصو هصذا الموص
والخيل العاديات ؟ أو المراد اللبصصل يعنصصي  واللبصصل العاديصصات ؟ فصصي هصصذا
قولن للمفسرين: فمنهم من قال: إن الموصوف هصصي اللبصصل، والتقصصدير
واللبل العاديات ويعني لبها اللبل التي تعدوا من عرفة إلصصى مزدلفصصة، ثصصم
إلى منى، وذلك في مناسصصك الحصصج، واسصصتدلوا لهصصذا لبصصأن هصصذه السصصورة

أمصصا القصصول. مكية، وأنه ليس في مكة جهاد على الخيل حتى يقسم لبهصصا.
الثصصاني لجمهصصور المفسصصرين وهصصو الصصصحيح فصصإن المحصصذوف هصصو الخيصصل
والتقدير والخيل العاديات والخيل العاديات معلومصصة للعصصرب حصصتى قبصصل
مشروعية الجهاد، هناك خيل تعدو على أعدائها سواء لبحق أو لبغير حصصق
فيما قبل السل م، أما لبعد السصصل م فالخيصصل تعصصدوا علصصى أعصصدائها لبحصصق.

 )): والعادي اسم فاعل من العدو وهصصوولالعادياتيقول الله تعالى: (( 
ااسرعة المشي والنطل،ق، وقوله: ((  )): الضصصبح مصصا يسصصمع مصصن. ضباح

أجواف الخيل حين تعدوا لبسرعة، يكون لها صوت يخرج مصصن صصصدورها،
ااوهصصذا يصصدل علصصى قصصوة سصصعيها وشصصدته.  ((   )):فالمروريققات. قققداح

الموريات من أورى أو ورى لبمعنى قدح، ويعني لبذلك قصصدح النصصار حينمصصا
اا، كما هصصو مشصصهور عنصصدنا فصصي حجصصر المصصرو، يضرب الحجار لبعضها لبعض
فإنك إذا ضرلبت لبعضه لببعض انقصصدح، هصصذه اللبصصل لقصصوة سصصعيها وشصدته،
وضرلبها الرض، إذا ضرلبت الحجر ضرب الحجر الثصصاني، يضصصرب الحجصصر
اا، وذلصصك لقوتهصصا وقصصوة سصصعيها وضصصرلبها الرض.  (( الثاني ثصصم يقصصدح نصصار

اا اا على العصصدو، وهصصذا أحسصصنفالمغريرلات. صباح  )): أي التي تغير صباح
اا. وقت يغار فيه علصصى العصصدو، ((  )): أي الصصتي تغيصصرفالمغريرلات. صققباح

على عدوها في الصباح، وهذا أحسن مصصا يكصصون إغصصارة علصصى العصصدو، أن
يكون في الصباح لنه في غفلة ونصصو م، وحصصتى لصصو اسصصتيقظ مصصن الغصصارة
فسوف يكون على كسل وعلى إعيصصاء، فاختصصار اللصصه عصصز وجصصل للقسصصم
لبهذه الخيول أحسن وقت للغارة وهو الصباح، وكصصان النصصبي صصصلى اللصصه
للم ل يغير على قو م في الليل لبل ينتظصصر فصصإذا أصصصبح إن سصصمع عليه وس

ااأذان كف وإل أغار.  ((   )): أي أثرن لبهذا العدو، وهصصذهفأثرن. به. نقع
ااالغارة ((   )) وهو الغبار الذي يثور من شدة السعي، فصصإن الخيصصلنقع

إذا سعت إذا اشتد عدوها في الرض، وصار لها غبصصار مصصن الكصصر والفصصر.



اا )): أي توسطن لبهصصذا الغبصصار (( فروسطن. به((  ااجمع  )): أي جموعصص
من العداء أي أنها ليس لها غايصصة، ول تنتهصصي غايتهصصا إل وسصصط العصصداء،
وهذا غاية ما يكون من منافع الخيل، مع أن الخيل كلها خيصصر، كمصصا قصصال

للم: (  لالخريل. معقرود. في. نرولاصققريها. لالخريققرالنبي صلى الله عليه وس
 ). أقسم الله تعالى لبهصصذه العاديصصات صصص لبهصصذه الخيصصلإلى. يروم. لالقريامة

التي لبلغت الغاية ص وهو الغصصارة علصصى العصصدو وتوسصصط العصصدو، مصصن غيصصر
إنخوف ول تعب ول ملل. أما المقسم عليه فهصصو النسصصان  فقصصال: (( 

 )) والمراد لبالنسصان هنصا الجنصس، أي أن جنصصسلالنسان. لربه. لكنرود
النسان، إذا لم يوفق للهداية فإنه كفور لنعمة الله عز وجصصل كمصصا قصصال

ال. الله تبارك وتعالى: (( اا. جهرو )).. واحملها. لالنسان. إنه. كان. ظلروم
مما أريد لبه الخاص، وقيل: المراد لبالنسان هو الكافر، فعلى هذا يكون عا
والهظهر أن المراد لبه العمو م، وأن جنس النسان لول هداية الله لكصصان
اا لرلبه عز وجل، والكنود هو الكفور، أي كافر لنعمة الله عصصز وجصصل، كنود
اا، فإن من الناس من اا ونفور يرزقه الله عز وجل فيزداد لبهذا الرز،ق عتو
يطغى إذا رآه قد استغنى عن الله، وما أكثر ما أفسصصد الغنصصى مصصن لبنصصي
آد م فهو كفور لبنعمة الله عز وجل، يجحد نعمة الله، ول يقو م لبشصصكرها،

وإنققه. علققى. ذلققكول يقصصو م لبطاعصصة اللصصه لنصصه كنصصود لنعمصصة اللصصه. (( 
 ((  الضمير قيل: يعصصود علصصى اللصصه، أي أن اللصصه تعصصالىإنه )) ((لشهريد

وقيصصل: إنصصه عائصصد علصصى النسصصان. يشهد على العبد لبأنه كفور لنعمة الله.
نفسه، أي أن النسان يشصهد علصصى نفسصه لبكفصصر نعمصة اللصصه عصز وجصل.
والصواب أن الية شاملة لهذا وهذا، فالله شهيد على ما في قلصصب البصصن
اا شهيد على نفسه، لكن قصصد يقصصر آد م، وشهيد على عمله، والنسان أيض
لبهذه الشهادة في الدنيا، وقد ل يقر لبها فيشهد على نفسه يو م القيامصصة

يققروم. تشققهد. علريهققم. ألسققنتهم. وأيققديهمكمصصا قصصال تعصصالى: (( 
لاحققب )) أي النسصصان (( وإنققه )).  (( وأرجلهم. بما. كانرولا. يعملرون

)) الخير هو المال كما قال الله تعالى (( كتب عليكم إذالالخرير. لشديد. 
اا. ال كصثير ا اا الوصصية )). أي: إن تصرك م حضر أحدكم الموت إن ترك خير
الى: (( فالخير هو المال، والنسان حبه للمال أمر هظصاهر، قصال اللصه تع

ججمققا جبا.  اا يسصصلم مصصن الحصصبوتاحبرون. لالمال. اح  )). ول تكصصاد تجصصد أحصصد
الشديد للمال، أما الحب مطلق الحصصب فهصصذا ثصصالبت لكصصل أحصصد، مصصا مصصن
إنسان إل ويحب المال، لكن الشدة ليست لكل أحد، لبعض الناس يحب
المال الذي تقو م لبه الكفاية، ويستغني لبه عن عباد الله، ولبعصصض النصصاس



يريد أكثر، ولبعض الناس يريد أوسع وأوسع. فالمهم أن كل إنسان فصصإنه
محب للخير أي المال، لكن هذه الشصصدة تختلصصف، ويختلصف فيهصا النصصاس
ال للبصصد لصصه منهصصا ككصصر النسصصان حصصا من شخص لخر، ثصصم إن اللصصه تعصصالى ذ

 )) فيعمصصل لصصذلك، ولأفل. يعلم. إذلا. بعثر. ما. فققي. لالقبققرورفقال: (( 
إذلا. بعققثر. مققا. فققي )) أي يصصتيقن. (( أفل. يعلققميكصصن همصصه المصصال.(( 

 )) أي: نشر وأهظهصصر فصصإن النصصاس يخرجصصون مصصن قبصصورهم لصصربلالقبرور
اا لبصصيحة واحصدة ((  إنالعالمين، كصأنهم جصراد منتشصر، يخرجصون جميعص

 )).  ((كانت. إل. صرياحة. ولااحدة. فإذلا. هم. جمريققع. لققدينا. ماحضققرون
 )): أي ما في القلوب مصصن النيصصات، وأعمصصالواحصل. ما. في. لالصدور

القلب كالتوكل، والرغبة، والرهبة، والخوف، والرجصصاء ومصصا أشصصبه ذلصصك.
يققروموهنا جعل الله عز وجل العمدة ما في الصدور كما قال تعالى: (( 

 )). لنصصه فصصي الصصدنياتبلى. لالسرلائر.. فما. لققه. مققن. قققروة. ول. ناصققر
يعامل الناس معاملة الظاهر، حتى المنافق يعامل كما يعامل المسصصلم،
مقا، لكن في الخرة العمصصل علصصى مصصا فصصي القلصصب، كما يعامل المسلم ح
ولهذا يجب علينا أن نعتنصي لبقلولبنصا قبصل كصل شصيء قبصل العمصال؛ لن
القلب هصصو الصصذي عليصصه المصصدار، وهصصو الصصذي سصصيكون الجصصزاء عليصصه يصصو م

 )) ومناسصصبة اليصصتينواحصل. ما. في. لالصققدورالقيامة، ولهذا قال: (( 
لبعضهما لبعض أن لبعصصثرة مصصا فصصي القبصصور إخصصراج للجسصصاد مصصن لبصصواطن
الرض، وتحصيل ما فصصي الصصصدور إخصصراج لمصصا فصصي الصصصدور، ممصصا تكنصصه
الصدور، فالبعثرة لبعثرة ما في القبور عما تكنه الرض، وهنا عمصصا يكنصصه

 ))إن. ربهم. بهققم. يرومئققذ. لخققبريرالصدر، والتناسب لبينهما هظاهر.  (( 
 )) ولم يقل (. بهمأي إن الله عز وجل لبهم: أي: لبالعباد لخبير، وقال ((

 ) مع أن النسان مفرد، لباعتبار المعنى، أي: أنه أعصصاد الضصصمير علصصىبه
 )) أي: أن كصصلإن. لالنسققانالنسصصان لباعتبصصار المعنصصى، لن معنصصى (( 

 )) لنصصه يصصو م((. إن. ربهم. بهم. يرومئذإنسان، وعلق العلم لبذلك اليو م 
الجزاء، والحساب، وإل فإن الله تعالى عليم خبير في ذلك اليو م وفيمصصا
قبله، فهو جل وعل عالم لبما كان، وما يكون لو كان كيف يكون.هذا هصصو
التفسير اليسير لهذه السورة العظيمة، ومن أراد البسصصط فعليصصه لبكتصصب
التفاسير التي تبسط القول في هصذا، و إنمصا نحصن نشصصير إلصصى المعصاني
إشارة موجزة، وقد لبينا أول ما لبدأنا في هذا الجزء المبارك لبأننا اخترنصصا
اا مصا يسصمعه النصاس فصي الصصلة الجهريصة، فصصي المغصرب هذا لنه كصصثير



والعشاء والفجر، نسصصأل اللصصه لنصصا ولكصصم الهدايصصة والتوفيصصق، وأن يجعلنصصا
.ممن يتلون كتاب الله حق تلوته، إنه على كل شيء قدير


